
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਜ਼ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮਸਾਲ : ਸੋਨੀ

ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਜ਼ਧਿਆ ਦਾ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਵਧਾਇਿ ਹੌਸਲਾ

ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ-ਔਜਲਾ

20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਜ਼ਖਿ ਬਜਟ,ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਜ਼ਹਿਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ : ਡਾ. ਓਬਰਾਏ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ,  31  ਮਈ  (        )-'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ.  ਐਸ.  ਪੀ.  ਜ਼ਸੰਘ ਉਬਰਾਏ ਕੋਜ਼ਵਡ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱੁਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਜ਼ਵਚ ਸਾਨੰੂ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਮਜ਼ਲਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪਮਗਟਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਿ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀ ਓ ਪੀ
ਸੋਨੀ  ਨੇ  ਸਥਾਨਕ  ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ  ਜ਼ਵਖੇ  ਸਰਬਤ ਦਾ  ਭਲਾ  ਟਰੱਸਟ  ਵੱਲੋ ਅੱਜ  ਜ਼ਸਵਲ  ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ
ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਨੰੂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਜ਼ਕੱਟਾਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ,

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਮਾਪਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਮੀ ਸੋਨੀ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖੋਲਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਿਾ ਨਹੀ , ਬਲਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੱੁਲ ਜ਼ਦੱਤੀਿਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਿੇ ਘਰਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਨਕਲਿ।    

                       ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਪਿੀ ਜ਼ਨੱਜੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਵੇਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਿਪਿੀ ਸਰਪਮਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਿ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ
ਵੱਲੋ ਜ਼ਸਵਲ  ਸਰਜਨ  ਦਫ਼ਤਰ  ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ  ਨੰੂ  ਜ਼ਸਹਤ  ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ  ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ  ਲੋੜੀਦਾ  ਸਾਮਾਨ  ਜ਼ਦੱਤਾ ।
ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਜ਼ਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ  ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪਮਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ  ਅਤੇ  ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ
ਔਜਲਾ ਦੀ ਮਜੌੂਦਗੀ 'ਚ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ  ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਜੱਠਿ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ
50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਿ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ,ਹਰੇਕ ਜ਼ਜ਼ਲੇ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ,ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਸਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਮਸ਼ਾਸਨਾਂ ਿਜ਼ਦ ਨੰੂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ
'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਿਆ ਦੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਖਿ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਾਉਿ ਲਈ 20

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਜ਼ਖਿ ਜ਼ਗਿ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਿ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ  400 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਜ਼ਕੱਟਾਂ,100 ਐੱਨ.95 ਮਾਸਕ,8  ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ,75  ਲੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ
ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ,4  ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ,1  ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ  3  ਸਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਸਟੈਡ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਚਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਬਪਤਾ ਟੱਲ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ ,ਉਨਾਂ ਜ਼ਚਰ ਤੱਕ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਨਰੰਤਰ ਜ਼ਨਭਾਉਦੇ ਰਜ਼ਹਿਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਮਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ
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ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਿ ਕਰਵਾਇਿ ਜਾਵੇਗਾ।

     ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਗੁਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਇਨਾਂ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਿਪਿੇ ਜ਼ਨਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ
ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਿਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ,  ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਿਨ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਡਾ.ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ,ਜ਼ਪਮੰ ਸੀਪਲ ਸਜੁਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ
ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਜ਼ਦਿਆ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋ ਖ਼ੁਦ ਿ ਕੇ
ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਿ ਨਾਲ  ਉਨਾਂ ਦੇ
ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬਲੰੁਦ ਹੋਏ ਹਨ,ਜ਼ਜਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਿਪਿੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਭਾਉਿਗੇ।

       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਢੱਲੋ, ਪੁਜ਼ਲਸ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਸੁਖਚੈਨ ਜ਼ਸੰਘ
ਜ਼ਗੱਲ,ਜ਼ਵਕਾਸ ਸਨੋੀ, ਰਜ਼ਵੰਦਰ ਰੌਜ਼ਬਨ, ਟਰੱਸਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਜ਼ਸੱਧੂ, ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਪਮਧਾਨ ਸੁਖਜ਼ਜੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਹੇਰ,

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪਮੀਤ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਵੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੀਤ ਘਈ, ਮੀਤ ਪਮਧਾਨ ਜ਼ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਲਾਡੀ, ਜ਼ਸ਼ਵਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ
ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਲੁਾਜ਼ਮ ਿਗੂ ਬਾਬਾ ਸਮਸ਼ੇਰ ਜ਼ਸੰਘ ਕੋਹਰੀ ,  ਿਰ.ਕੇ.ਦੇਵਗਨ,  ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ,  ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਸੰਘ
ਜ਼ਢੱਲੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਿਜ਼ਦ ਵੀ ਮੌਜਦੂ ਸਨ।

ਕੈਪਸ਼ਨ :  ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਜ਼ਮਤਸਰ ਨੰੂ ਸਾਮਾਨ ਦੇਿ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਐੱਸ.  ਪੀ.  ਜ਼ਸੰਘ ਓਬਰਾਏ,  ਕੈਬਜ਼ਨਟ
ਮੰਤਰੀ  ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ,ਐੱਮ.ਪੀ.ਗੁਰਜੀਤ  ਜ਼ਸੰਘ  ਔਜਲਾ,ਜ਼ਡਪਟੀ  ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ  ਜ਼ਸ਼ਵਦੁਲਾਰ  ਜ਼ਸੰਘ  ਜ਼ਢੱਲੋ,ਪੁਜ਼ਲਸ
ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਗੱਲ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਬਰ।

===========
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫਜ਼ਤਿ-ਜ਼ਸਿਤ ਮੰਤਰਹ ਬਲਬਹਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂਸ ਵੱਲੋ ਡਾਕਟਰਂ ਨੂਸੰ  ਥਾਪਾਾ

ਸਮਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਪਿੰੁਚ ਕ  ਕਹਤਹ ਸਰਬਤ ਦ  ਸਲ  ਦਹ ਅਰਦਾਸ

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ, 31 ਮਈ (          )-ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਜ਼ਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਡਟ  ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਸਾਗ ਦ  ਅਮਲ  ਨੂਸੰ  ਥਾਪਾਾ ਦ ਣਪ
ਲਈ ਕੈਬਜ਼ਨਟ ਮੰਤਰਹ ਸ. ਬਲਬਹਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂਸ ਅੱਜ ਜ਼ਵਸ਼ ਸ਼ ਤੌਰ ਉਤ  ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ ਪੱੁਜ । ਇੱਥ  ਉਨਂ ਡਾਕਟਰਂ ਤ 
ਿੋਰ ਸਟਾਫ ਦਹਆਂ ਮਜ਼ੁਸ਼ਕਲਂ ਸੁਣਪਹਆਂ। ਜ਼ਸਿਤ ਜ਼ਵਸਾਗ ਵੱਲੋ ਸੰਕਟ ਮਕੌ  ਜ਼ਦੱਤਹਆਂ ਜਾ ਰਿਹਆਂ ਸ ਵਾਵਂ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਿੰੁਦ 
ਸ. ਜ਼ਸੱਧੂਸ ਨੇ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਮੈ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰਹ ਜ਼ਵਸਾਗ ਦਹਆਂ ਸ ਵਾਵਂ ਦਾ ਜ਼ਰਣਪਹ ਿਂ ਅਤ  ਅੱਜ ਜ਼ਵਸ਼ ਸ਼ ਤੌਰ ਉਤ  ਆਪਣਪ 
ਜ਼ਵਸਾਗ ਦ  ਇੰਨਂ ਯੋਜ਼ਧਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹ ਆਇਆ ਿਂ। ਉਨਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਤਰਂ ਸਾਡ  ਡਾਕਟਰ ਤ 
ਸਮੁੱ ਚਾ ਅਮਲਾ ਜ਼ਦਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕ  ਸ਼ੱਕਹ ਮਰਹਜਂ ਦ  ਨਮੂਸਨੇ ਅਤ  ਉਨਂ ਦ  ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਵਚ ਆਏ ਲੋਕਂ ਦਹ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ, ਉਸ ਤੋ ਸਜ਼ਿਜ  ਿਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਸੀ ਛ ਤਹ ਿਹ ਇਿ ਜ਼ਮਸ਼ਨ ਫ਼ਜ਼ਤਿ
ਕਰ ਲਵਾਗ ।

          ਉਨਂ ਜ਼ਕਿਾ ਿੁਣਪ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਜੰਨੇ ਵਹ ਮਰਹਜ਼ ਸਾਿਮਣਪ  ਆਏ ਿਨ, ਉਿ ਜ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ਼ਕਧਰ  ਨਾ
ਜ਼ਕਧਰ  ਦਹ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਸਟਰਹ ਵਾਲ  ਿਨ। ਸਾਡ  ਜ਼ਵਸਾਗ ਨੇ ਉਨਂ ਦ  ਸੰਪਰਕ ਖੋਜ ਕ  ਕੋਜ਼ਵਡ 19 ਦਹਆਂ ਜਾਂ ਨੂਸੰ
ਿੱਥ ਪਾ ਜ਼ਲਆ ਿੈ, ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਮਾਰਹ ਨੂਸੰ  ਅੱਗ  ਫੈਲਣਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਿੀ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ। ਉਨਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਜਸ ਤਰਂ ਅਸੀ
ਦੂਸਸਰ  ਰਾਜਂ ਨੂਸੰ  ਜਾਣਪ ਵਾਲ  ਸਾਰ  ਲੋਕਂ ਦਹ ਡਾਕਟਰਹ ਜਂਚ ਕਰਕ  ਸ ਜ ਰਿ  ਿਂ , ਜ ਕਰ ਬਾਿਰਲ  ਰਾਜ ਵਹ ਇਸ
ਤਰਂ ਸਕਰਹਜ਼ਨੰਗ ਕਰਕ  ਸ ਜਣਪ ਤਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂਸੰ  ਿੋਰ ਵਹ ਫੈਲਣਪ ਤੋ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਉਨਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਹਆਂ
ਨੂਸੰ  ਅਪਹਲ ਕਹਤਹ ਜ਼ਕ ਉਿ ਇਸ  ਤਰਂ ਸਾਵਧਾਨਹ ਅਪਨਾਉਦ  ਿੋਏ ਇਸ ਜੰਗ ਜ਼ਵਚ ਡਟ  ਰਜ਼ਿਣਪ ਤ  ਧਾਰਜ਼ਮਕ
ਸਥਾਨਂ ਉਤ  ਵਹ ਸਹਾ ਇਕੱਠਹ ਨਾ ਿੋਣਪ ਦ ਣਪ ਤਂ ਛ ਤਹ ਿਹ ਅਸੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਜ਼ਵਚੋ ਬਾਿਰ ਆ ਜਾਵਂਗ । ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਜ਼ਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿ  ਮਰਹਜ਼ਂ ਦਹ ਗੱਲ ਕਰਦ  ਉਨਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਇਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਜ਼ਿਰ
ਿੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਹ ਿਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਹ ਸਰਿੱਦ ਿੋਣਪ ਕਾਰਨ ਬਾਿਰੋ ਆਉਣਪ ਵਾਜ਼ਲਆਂ ਦ  ਮੌਕ  ਿੋਰ
ਵੱਧ ਜਂਦ  ਿਨ,  ਇਸ ਤਰਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥ  ਜ਼ਗਣਪਤਹ ਵਧਹ ਿੈ,  ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਪ ਦਹ ਲੋਾ ਨਿੀ। ਸਾਡ  ਵੱਲੋ ਿਰ ਕ
ਮਰਹਜ਼ ਦ  ਸੰਪਰਕ ਤਲਾਸ਼ ਕ  ਉਨਂ ਨੂਸੰ  ਇਕਂਤਵਾਸ ਜ਼ਵਚ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਜ਼ਰਿਾ ਿੈ। ਉਨਂ ਜ਼ਕਿਾ ਜ਼ਕ ਸਾਡਹਆਂ ਟਹਮਂ
ਮੁਸ਼ਤੈਦਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਆਂ ਿਨ ਅਤ  ਿੁਣਪ ਸਾਧਨਂ ਦਹ ਵਹ ਕੋਈ ਕਮਹ ਨਿੀ ਰਿਹ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਿਟ
ਵਾਲਹ  ਗੱਲ  ਰਤਹ  ਸਰ ਨਿੀ,  ਜ਼ਸਰਫ ਸਾਵਧਾਨਹ  ਦਹ  ਲੋਾ  ਿੈ।  ਇਸ ਮੌਕ  ਜ਼ਦਿਾਤਹ  ਕਂਗਰਸ ਦ  ਪਮਧਾਨ  ਸ.
ਸਗਵੰਤਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੱਚਰ, ਜ਼ਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਜੁਗਲ ਜ਼ਕਸ਼ੋਰ, ਡਾ. ਜ਼ਕਰਨਦਹਪ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ ਸ ਠਹ,
ਡਾ. ਮਦਨ ਮੋਿਨ, ਡਾ. ਰਮ ਸ਼ਪਾਲ, ਡਾ. ਸ਼ਰਨਜਹਤ ਕੌਰ ਅਤ  ਿੋਰ ਪਤਵੰਤ  ਵਹ ਿਾਜ਼ਰ ਸਨ।

       ਇਸ ਤੋ ਪਜ਼ਿਲਂ ਜ਼ਸਿਤ ਮੰਤਰਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਜ਼ਵਖ  ਨਤਮਸਤਕ ਿੋਏ ਅਤ  ਸਰਬਤ ਦ  ਸਲ  ਦਹ
ਅਰਦਾਸ ਕਹਤਹ। ਉਨਂ ਇਸ ਮੌਕ  ਇਲਾਿਹ ਬਾਣਪਹ ਦਾ ਕਹਰਤਨ ਸਰਵਣਪ ਕਹਤਾ ਅਤ  ਲੰਗਰ ਿਾਲ ਜ਼ਵਚ ਬੈਠ ਕ 
ਲੰਗਰ ਵਹ ਛਜ਼ਕਆ। ਸਮਮੋਣਪਹ ਕਮ ਟਹ ਵੱਲੋ ਸ. ਜ਼ਸੱਧੂਸ ਦਾ ਜ਼ਵਸ਼ ਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵਹ ਕਹਤਾ ਜ਼ਗਆ।
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ਕੈਪਸ਼ਨ

-ਡਾਕਟਰਂ ਨਾਲ ਮਹਜ਼ਟੰਗ ਕਰਦ  ਜ਼ਸਿਤ ਮੰਤਰਹ ਸ. ਬਲਬਹਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂਸ।

-ਸਮਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਿੰੁਦ  ਸ. ਬਲਬਹਰ ਜ਼ਸੰਘ ਜ਼ਸੱਧੂਸ। ਨਾਲ ਿਨ ਸ. ਸਗਵੰਤਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੱਚਰ।
============
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ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਾ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੰੂ ਜ਼ਮਆਰੀ ਬੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਹਮਸ਼ੇਾ ਤੱਤਪਰ :
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਕੋਜ਼ਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਜ਼ਲਆਆ ਜ਼ਵਰਰੱ ਧ ਕਰਵਾਏ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼

ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ 31 ਮਈ (  )--

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਸਰਤੰਤਰ ਕਰਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਾ ਸ਼ਰਰੂ ਤੋ ਹੀ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੰੂ ਫਸਲਨ ਦੀਆ ਮਨਜੂਰਸ਼ਰਦਾ ਜ਼ਕਸਮਨ ਦੇ
ਜ਼ਮਆਰੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪਰਟਸ ਖਾਦ,ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਆ ਆਜ਼ਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਰਜ਼ਹੰਦਾ ਹੈ।  ਉਨਨ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਾ ਵੱਲੋ ਜ਼ਮਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਚੈਜ਼ਕੰਾ ਕੀਤੀਆਆ ਜਨਦੀਆ ਹਨ ਜ਼ਜਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਨਜਰ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਜਲੇ ਜ਼ਵੱਚ ਖਾਸ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਨਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਜਾਾ-ਜਾਨ ਤੇ
ਚੈਜ਼ਕੰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਆਰੀ ਇੰਨਪਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਨਨ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵੰਡ-19

ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਰਜ਼ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਾ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਜ਼ਤਆਆ ਵੱਲੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ
ਚੈਜ਼ਕੰਾ ਕੀਤੀਆਆ  ਾਈਆ ਜ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਕਰਝ ਡੀਲਰ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966,ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਹਰਕਮ 1983 

ਦੀਆਆ ਹਦਾਇਤਨ ਤੋ ਉਲਟ ਜ਼ਵਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਾਏ, ਉਹਨਨ ਜ਼ਵਰਰੱ ਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰਨ
ਜ਼ਖਲਾਫ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966, ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਹਰਕਮ 1983 ਅਧੀਨ ਯੋਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ
ਇਲਾਵਾ  ਜ਼ਵਭਾਾ ਦੇ  ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵੰਡ -19  ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਜ਼ਫਊ ਦਾ ਨਜਾਇਜ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏੇ ਕਰਝ ਬੀਜ ਜ਼ਵਕਰੇਤਾਵਾ ਵੱਲੋ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੰੂ ਅਣਅਜ਼ਧਕਾਰਤ  ਜ਼ਕਸਮਨ ਦੀ ਜ਼ਵਕਰੀ ਕੀਤੀ ਾਈ
ਹੈ ।ਉਹਨਨ ਜ਼ਕਸਾਨ ਵੀਰਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਨਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਜ਼ਨਾਰਾਨੀ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਫੀਡਜ਼ੇਵੰਟ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜ਼ਜਆ
ਜ਼ਬੱਲ,  ਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹਰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਜਰੂਰ
ਪਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਭਾਾ ਜ਼ਕਸਾਨਨ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜ਼ਦਵਾਉਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰਨ ਜ਼ਖਲਾਫ ਬੀਜ
ਐਕਟ 1966, ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਹਰਕਮ 1983 ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਅਮਲ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਲਆਆਦੀ ਜਾਵੇਾੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਾਰਰਜ਼ਦਆਲ ਜ਼ਸੰਘ ਬੱਲ,  ਮਰੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ,ਅੰਜ਼ਮਮਤਸਰ,ਕਰਲਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਸੈਣੀ,  ਮਰੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਫਸਰ,ਤਰਨ  ਤਾਰਨ,ਮਸਜ਼ਤੰਦਰ  ਜ਼ਸੰਘ  ਜ਼ਵਸ਼ਾ  ਵਸਤੂ  ਮਾਜ਼ਹਰ  (ਫਾਰਮ  ਮੈਨਜਮੈਟ),ਸਰਖਚੈਨ  ਜ਼ਸੰਘ
ਾੰਡੀਜ਼ਵੰਡ,ਡਾ.ਪਰਜੀਤ ਜ਼ਸੰਘ ਔਲਖ,ਸਰਖਜ਼ਮੰਦਰ ਜ਼ਸੰਘ (ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਫਸਰ) ਵੀ ਮੌਜਦੂ ਸਨ।
========
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